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Abstract 

In this paper, two methods of a steganography are introduced for hiding 
secret data in audio media file (.WAV). Hiding in audio becomes a challenging 
discipline, since the Human Auditory System is extremely sensitive. The first 
proposed method is used to embed binary sequence with high data rate by 
modulating the amplitude of WAVE file. The embedding process utilizes the 
amplitude modulation of the cover signal; the manipulation of the sample depends 
on its previous sample and next sample. By using this hiding method, good hiding 
rate is achieved, but it is noticed that the secret data produced by this method does 
not resist the modifications produced compression. The second suggested hiding 
methods are oriented to embed the secret data such that it is capable of surviving 
against modifications produced by compression. This method exploits some of the 
features of speech signal, more especially the features of the Voiced-Unvoiced 
blocks. The second proposed hiding method is used to embed secret data by 
modulating the amplitude of the voiced blocks of cover audio data. Hiding rate is 
not high as first method since it hiddes only in voiced segments ,so it could survive 
against compression.  
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  عیناتالطریق  تعدیل سعة خفاء البیانات في الملف الصوتي  عن أ
  الخالصة

في هذا البحث جرى عرض اثنان من الطرائق  الجديدة ألخفاء البيانات السرية فـي ملفـات      
ألن النظـام السـمعي   ,أن األخفاء في الصوت هو بالغ الدقة ) . Wav.(صوتية ذات األستطالة 
المقترحة األولى  تم أخفاء  البيانات  السرية   عن  طريق  تعديل  الطريقة. لألنسان جدا حساس

ويعتمد التعديل ألية عينة على العينتين  السـابقة و  , ) WAVE(سعة  عينات  الملف  الصوتي 
لكن لوحظ بـأن البيانـات السـرية    .  وقد حققت هذة الطريقة نسبة جيدة من االخفاء , الالحقة 

اما الطريقه الثانية فقـد  . مام التغيرات التي تحصل بواسطة الضغطالمخفية التستطيع الصمود ا
جرى تصميمها ألخفاء بيانات سرية لها القدرة على الصمود أمام التغيرات التي يمكن ان يتعرض 

بدقـة اكثـر   ( حيث  تم أستغالل بعض خصائص أشارة الكـالم  . له الصوت بواسطة الضغط 
وفـي الطريقـة    .خفاء نسب محددة من البيانات السريةلغرض أ) المقاطع الصوتية والالصوتية

الثالثة تم أخفاء البيانات السرية بأستخدام تقنية  تعديل سعة  عينات المقاطع الصـوتية  للملـف   
عاليا كما في الطريق االولـى   وقد كان عدد البتات التي يمكن أخفائها ليس) . الغطاء(الصوتي  

  .ه فقط ليصبح لها القدره على الصمود امام الضغطاالخفاء يتم في المناطق الصوتي الن
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